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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO E AGOSTO DO 

ANO DE DOIS MIL E TRÊS ============================================= 

ACTA Nº. 25/03 

========= Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil e três, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, 

Técnica Superior de 1ª. classe que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, 

datado de 5 de Novembro, de 2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram 

os Senhores, JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE  

PAIVA MATOS, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e 

os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião ordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 09    de 

Janeiro de 2002, exarada a folhas 05, ponto 005, do livro de actas 103,  cuja  ordem    

do dia  havia  sido  previamente  distribuída  a  todos  os  seus  membros,  dentro         

do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro.=========================================================== 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 10H45. =====================================  
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01 - ORGÃOS DA AUTARQUIA 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do n.º.1, do artº.64º., 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, JUSTIFICAR 

a falta à reunião de hoje, do Vereador JORGE DE JESUS COSTA, em virtude de se 

encontrar de férias.====================================================. 

125 - 020/023/000 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES –  

CONFERÊNCIA “ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REVISÃO DOS PDM  ====== 

========== Para conhecimento da Câmara Municipal, presente á reunião, o ofício n.º 

1588 datada de 07 do corrente mês,  da Associação em epígrafe, acompanhado das 

resoluções resultantes da Conferência “Ordenamento do Território e Revisão dos PDM”, 

aprovadas pelo Conselho Directivo daquela Associação, reunido em Coimbra a 22 de 

Julho de 2003.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, concordando integralmente com a 

proposta da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES.----------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que o Vereador responsável pelos 

Serviços de Urbanismo, em articulação com as Técnicas Superiores,  OLGA MARINA 

DA FONSECA SANTOS e LUIS MANUEL FILIPE DA SILVA, garantam os 

procedimentos legais preliminares, que promovam a urgente revisão  do P.D.M., dentro 

do actual quadro regulamentar.=========================================== 
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02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

                                    02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

126 - 120/131/107 - DISCIPLINA -  Processo Disciplinar – Pedido de Prorrogação de 

Prazo ============================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

4  de Fevereiro, último, exarada a folhas 104 a 106, ponto 104, do livro de actas nº. 107, 

em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra o funcionário, Técnico 

Superior Assessor Principal, JOÃO PINTO CARDOSO, nos termos do n.º.1 do artº. 50º.,  

do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, bem como da deliberação 

tomada em reunião ordinária realizada em 19 de Maio, último, exarada a folhas 5 a 7, do 

livro de actas nº 109, em que foi nomeado como instrutor do processo, nos termos do 

nº.1, do artº. 51º, do referido diploma legal, o Chefe de Divisão Administrativa desta 

Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, presente à reunião um ofício 

oriundo do instrutor do processo, datado de 25 do corrente mês, dirigido ao Presidente 

da Câmara, solicitando prorrogação, por mais 20 (vinte) dias, do prazo legal 

estabelecido no nº.1, do artº. 64º., do Estatuto Disciplinar, fundamentando este pedido 

de prorrogação de produção de prova oferecida pelo arguido, na fase da defesa, no 

facto de as actuais diligências, no âmbito do desenvolvimento deste processo coincidir 

com o mês de Agosto, mês de férias por excelência, cuja limitação de prazo cria 

dificuldades nas diligências  de audiência das testemunhas oferecidas pela defesa.--------
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----- O referido ofício traz inserto um despacho do Senhor Presidente, da mesma data, 

remetendo o assunto à entidade que mandou instaurar o processo, ou seja, à Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face às razões invocadas pelo instrutor do processo disciplinar, por se 

tratar de uma situação de reconhecidas dificuldades, dado que as actuais diligencias de 

audição das testemunhas oferecidas  pela defesa, coincide com o periodo  de férias de 

verão, no mês de Agosto, o que cria dificuldades quer ao instrutor quer ás testemunhas 

apresentadas pelo arguido, a Câmara, deliberou, por  unanimidade, reconhecer o grau 

de dificuldade na efectivação das referidas diligências e, consequentemente, concordar 

com os fundamentos do instrutor, prorrogando o prazo de produção de prova oferecida 

pelo arguido, por mais 20 dias, até ao limite de 40 dias, nos termos do n.º 1 do artigo 

64º., do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 

Regional e Local aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 24/84, de 16 de Janeiro.============                               

127 – 150/158/000 – PUBLICIDADE ======================================= 

========== Oriundo do Senhor CARLOS FILIPE MATOS FRIAS, residente na 

Freguesia de Riodades, proprietário do estabelecimento comercial 

MUSICOINSTRUMENTAL DOURO SUL, LDA., presente à reunião, um requerimento  

datado de 23 de Junho último, a solicitar licença para colocação de dois reclamos 

luminosos referentes ao seu estabelecimento comercial,  sito na Praça Sr. das Mercês, 

em Moimenta da Beira, com a área de 0,60mx3,00m cada, e os dizeres:----------------------

----- “Musicoinstrumental venda de instrumentos musicais e gravações”------------------------ 
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----- “Escola de Música, aulas de acordeão, concertina, teclado, cordas e metais”-----------

----- Submetido o assunto á apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL,  a mesma 

prestou a informação nº. 456/FISC, datada de 02 de Julho, último, a informar que não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença.===================================================== 

128 – 150/158/000 – PUBLICIDADE  ====================================== 

========== Oriundo do Senhor FRANCELINO NASCIMENTO JOAQUIM, residente em 

Sernancelhe, proprietário do estabelecimento comercial, AQUECIMENTO CENTRAL 

SEIXO, presente à reunião, um requerimento  datado de 16 de Junho último, a solicitar 

licença para colocação de dois reclamos luminosos referentes ao seu estabelecimento 

comercial,  sito na Avenida Calouste Gulbenkian,  em Moimenta da Beira, com a área de 

0,60mx9,00m e 0,60mx2,00m  e os dizeres,” “Aquecimento Central Seixo”----------------

----- Submetido o assunto á apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL,  a mesma 

prestou a informação nº. 417/FISC, datada de 18 de Junho, último, a informar que não 

há inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade. ----------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença.===================================================== 

129 – 150/158/000 – PUBLICIDADE======================================= 

========== Oriundo do Senhor BELARMINO RIBEIRO MORAIS, proprietário do 

estabelecimento comercial, CHURRASQUEIRA MISTRAL, presente à reunião, um 
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requerimento  datado de 09 de Julho último, a solicitar licença para colocação de três 

reclamos luminosos  no seu estabelecimento comercial,  sito na “Alagoa”, Rua Dr. Lima 

Gomes, bloco 4, loja B, em Moimenta da Beira, com as áreas de, 1,80cmx0,50cm, 

1,80cmx0,50cm  e 0,50cmx0,50cm  e os dizeres: ---------------------------------------------------- 

----- “Nandi - Pub, Churrasqueira Mistral Restaurante”----------------------------------------------- 

----- “Nandi - Pub, Churrasqueira Mistral Restaurante”----------------------------------------------- 

----- “Nandi - Pub, Churrasqueira Mistral”---------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto á apreciação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL,  a mesma 

prestou a informação nº. 499/FISC, datada de 10 de Julho, último, a informar que não há 

inconveniente em que lhe seja concedida a respectiva licença de publicidade. --------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e emitir a 

respectiva licença.===================================================== 

"Fiscalização Municipal" 

130 – 380/383/000 – Proposta para reserva de dois lugares no parque de 

estacionamento situado nas traseiras do edifício da Biblioteca Municipal Aquilino 

Ribeiro ============================================================= 

========== Oriundo da Técnica Superior de 2ª. Classe, PAULA ALEXANDRA AGUIAR 

PINTO, presente à reunião uma informação, datada de 17 de Junho, último, a solicitar a 

reserva de dois lugares no parque de estacionamento anexo ao edifício da Biblioteca 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto á apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO MUNICIPAL, a mesma prestou a seguinte informação, datada de 6 do 

corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Parece legítima e pertinente a preocupação e desejo da Sr.ª Dr.ª Paula Pinto, 

embora deva ser a Câmara Municipal a ordenar a reserva dos lugares de 

estacionamento em causa.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- No entanto, alerta-se que essa reserva deverá cingir-se ao horário de abertura ( 

funcionamento ) da Biblioteca Municipal. “--------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta da 

bibliotecária, corroborada pela informação do Técnico Superior, LUIS MANUEL FILIPE 

DA SILVA, o qual deverá marcar a localização dos referidos lugares, bem como 

adequada  sinalização.================================================== 

131 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 67/2003 – JORGE  

GOMES XAVIER – Decisão =============================================   

========== Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 10, do art.º 98.º, do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, presente à reunião o processo de Contra – 

Ordenação em epígrafe, cujo auto de notícia, levantado no dia 6 de Junho, último, pela 

Fiscalização Municipal, dá conta que o Sr.º JORGE  GOMES  XAVIER, residente na Rua 

da Capela, localidade da Barragem do Vilar, freguesia do Vilar, procedia à construção de 

uns arrumos em chapa metálica e ferro, com a área de 12 m2, sem que para isso 

estivesse munido da respectiva Licença administrativa, passada por esta Câmara 

Municipal, violando assim a alínea c), do n.º 2, do art.º 4.º, do referido Decreto-Lei.-------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 10 (dez) dias, ao 

infractor, Senhor JORGE GOMES XAVIER, para que a construção irregularmente 

edificada, seja completamente demolida, podendo o requerente, posteriormente, propôr 

localização alternativa, nos termos legais.==================================== 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

132 - 210/207/000 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL "VALENTES DA 

BEIRA" - Pedido de subsídio =========================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício sem 

numero, datado de 14 de Julho, último, e registado nesta Câmara no dia 16 do mesmo 

mês, com o nº. 5005, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, a solicitar um subsídio para aquisição de equipamento para a sua 

Sede.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual  este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica  04/080701, onde, em 12 do corrente mês, existia um saldo 

disponível de € 88.487,55 (oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e 

cinquenta e cinco cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano de Actividades 

Municipal no objectivo 2.5.1, com o código 0103 e número de projecto 25/2003, com a 

dotação global  de €: 2.515,02 (dois mil quinhentos e quinze euros e dois cêntimos).------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando o esforço financeiro que esta Associação tem assumido 
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na construção da sua Sede,  envolvendo activamente toda a população da localidade a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio, no montante de 1.250,00 € 

(mil  duzentos e cinquenta euros), para aquisição do equipamento essencial. ====      

133 - 230/260/000 -  ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2003 - 

12ª Alteração ======================================================== 

========== Pelo Senhor Presidente  da  Câmara foi presente à reunião  a  12ª. 

Alteração   ao   Orçamento,  no  montante  de €128.000,00  (cento e vinte e oito mil 

euros),  a que corresponde, igualmente, a 12ª  Alteração  às Grandes Opções do Plano 

no   montante de  €.130.200,00 (cento e trinta mil e duzentos euros),  na coluna de 

inscrições/reforços, e de € 111.200,00 (cento e onze mil e duzentos euros), na coluna 

das diminuições/anulações, de acordo  com as notas sobre  o processo orçamental e 

respectiva execução na parte relativa às modificações ao Orçamento, previstas no ponto 

8.3.1., e na parte relativa às modificações do Plano Plurianual de Investimentos, 

previstas no ponto 8.3.2., das considerações técnicas a que se refere o artº 3º.,  do 

Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as quais  se  consideram integralmente 

transcritas nesta acta e dela ficam a fazer parte integrante. ====================== 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas 

alterações. ========================================================== 

"Secção de Património e Aprovisionamento" 

134 - 130/151/200 - LOTE Nº. 19 SITO NO LUGAR DA LAGARTEIRA - ALIENAÇÃO 

EM HASTA PÚBLICA ================================================== 
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========== Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua 

reunião ordinária, de 02 de Junho, último, presente à reunião uma informação datada de 

11 do corrente mês, do Técnico Superior de 1ª. Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES 

CONDE, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, dando conhecimento à Câmara Municipal da situação da Hasta Pública 

levada a efeito no dia 6 do corrente mês, para efeitos de alienação do lote n.º 19 da 

Lagarteira - Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, e deliberou, por unanimidade 

promover nova hasta pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, adoptando o mesmo 

preço e condições. ==================================================== 

135 - 130/151/200- PARCELA DE TERRENO SITA NO BAIRRO DE NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA -ALIENAÇÃO A ANTÓNIO AUGUSTO AFONSO ==========  

========== Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua 

reunião ordinária de 27 de Dezembro de 2001 e da Assembleia Municipal em sua 

sessão de 26 de Abril de 2002, no sentido de desafectação do domínio público, para ser 

integrada no domínio privado municipal, relativamente a uma parcela de terreno sita no 

Bairro de Nossa Senhora de Fátima - Moimenta da Beira,  presente à reunião, uma 

informação do Técnico Superior de 1ª. Classe, JOSÉ JOAQUIM ALVES CONDE, que 

nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, 

dando conhecimento à Câmara Municipal sobre as eventuais possibilidades e condições 

relativas aquela parcela de terreno poder ser alienada directamente a ANTÓNIO 
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AUGUSTO AFONSO.---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Secção de 

Aprovisionamento e Património, a rápida conclusão do processo de desafectação do 

referido espaço do domínio público para o domínio  privado do Município.-------------------- 

------ Mais foi deliberado e também por unanimidade, solicitar ao Gabinete Jurídico desta 

Câmara, parecer, sobre a possibilidade legal, de alienar a referida parcela directamente 

ao requerente. =======================================================  

"Tesouraria" 

136 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo diário de tesouraria  do passado dia 22, que   

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 307.808,62 (trezentos 

e sete mil, oitocentos e oito euros e sessenta e dois cêntimos), assim  discriminado: ----- 

                                        a) Dotações Orçamentais .............................€  239.855,07 

                                        b) Dotações Não Orçamentais  ....................€     67.953,55 

                                                                                TOTAL  ............... €    307.808,62 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Vias de Comunicação e Transporte” 

137 - 310/301/217 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1039, ENTRE 

ALVITE E A E.N 329 (ESPINHEIRO) - Trabalhos a mais com preços acordados – 
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Aprovação - Ordem de execução  ======================================== 

========== Oriundo do Técnico Superior, Assessor Principal, JOÃO PINTO 

CARDOSO, presente à reunião a informação n.º 37, datada de 16 de Julho, último, com 

o seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Relativamente à empreitada referida em epígrafe, informa-se que há necessidade 

de executar os trabalhos de drenagem constantes da listagem em anexo, no montante 

de € 9.347,10, facto só foi possível detectar após as chuvas que ocorreram.----------------- 

----- Considerando que já não é possível qualificar os referidos trabalhos de “trabalhos a 

mais” e considerando que por motivos de ordem técnica os trabalhos só podem ser 

realizados pelo adjudicatário, propõe-se a adopção do procedimento de Ajuste Directo, 

previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 136º. do Decreto-Lei n.º 59/99, 2 de Março”.--------

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0303/07010408, onde, nesta data, existe um saldo disponível de €  

184.104,36 (cento e oitenta e quatro mil, cento e quatro euros e trinta e seis cêntimos), 

estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 3.3.1, 

com o código 01.03 e número de projecto 98/2002, com a dotação de € 24.201,61 (vinte 

e quatro mil, duzentos e um euros e sessenta e um cêntimos). ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar o ajuste directo dos trabalhos propostos, previstos na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 136º. do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, cujo prazo de execução 
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deverá ser de 15 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado e também por unanimidade, notificar a firma PAVIA – 

Pavimentos e Vias, S.A., para, nos termos do nº. 2 do artigo 110º. do Decreto-Lei nº. 

59/99, de 2 de Março, prestar caução de 5% do valor da adjudicação, e informar a 

referida firma que é dispensada a celebração de contrato escrito, nos termos da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 4.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 59.º, ambos do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. ------------------------------------------------------------------ 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

138 - 310/302/371 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E 

ARRANJOS EXTERIORES - Minuta do contrato - Aprovação - Ratificação de 

Despacho ========================================================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 28 

de Julho, último , exarada a folhas 18 e 19, ponto 14, do livro de actas n.º 110, em que 

foi deliberado aprovar e autorizar os trabalhos a mais da empreitada em epígrafe à firma 

VICELGON – Construções Lda., presente à reunião um Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a aprovar a minuta do respectivo contrato 

administrativo adicional. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 

Presidente, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 
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139 - 310/302/397 - EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO 

EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUE - Minuta do contrato - Aprovação – 

Ratificação de Despacho ============================================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 28 

de Julho, último , exarada a folhas 24 a 27, ponto 19, deste livro de actas, em que foi 

deliberado aprovar e autorizar os trabalhos a mais da empreitada em epígrafe à firma 

RODRIGUES CARDOSO & SOUSA. S.A., presente à reunião um Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 19 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente 

transcrito e dela fica a fazer parte integrante, a aprovar a minuta do respectivo contrato 

administrativo adicional. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 

Presidente, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro. ============================================== 

140 – 310/308/000 – REDE ELÉCTRICA – Rendas produtos hidroeléctricos EDP == 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 30 

de Junho, último , exarada a folhas 196 e 197, ponto 220, do livro de actas n.º 109, em 

que foi deliberado solicitar à DEF – Divisão Económica e Financeira a indicação das 

rendas dos “centros electroprodutos”, bem como os parâmetros que os justificam, 

presente à reunião e oriundo da Câmara Municipal de Montalegre o ofício sem 

referência, datado de 25 de Julho de 2003, registado nesta Câmara sob o n.º 5299, em 

29 do mesmo mês, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------
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----- “A ANMP tomou o assunto das rendas em mãos e já reuniu com responsáveis 

daquela empresa, reunião essa que contou com a presença do Presidente do Conselho 

Directivo da ANMP, o nosso colega Dr. Fernando Rua. --------------------------------------------- 

----- Ontem, 24 de Julho, teve lugar uma nova reunião onde também eu participei 

juntamente com o colega de Pampilhosa da Serra, o colega de Tomar e um jurista da 

ANMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Apresentamos aí uma resposta à EDP de pagamento de 25% sobre o valor de 

produção, o que iria alterar radicalmente os valores actuais que a EDP paga aos cerca 

de 50 municípios envolvidos. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quero comunicar, que tratando-se de um assunto delicado, tudo perece bem 

encaminhado, graças à intervenção da Direcção da ANMP e do seu Secretário-Geral, e 

que o direito a uma comparticipação justa na riqueza que produzimos nos nossos 

concelhos para o país é agora encarado pela EDP como uma questão irreversível. -------- 

----- Para além destas iniciativas o assunto está na Comissão do Poder Local da 

Assembleia da República que já nomeou um relator para apresentar uma proposta. ------- 

----- Parece-me que a EDP prefere que haja um acordo com a ANMP e as Câmaras. ----- 

----- Nesta reunião foi marcado um novo encontro entre as partes a ter lugar na sede da 

ANMP, no início de Setembro, abordando-se também aí a questão das rendas das 

centrais térmicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sugiro ao colega que, para se manter a “pressão” sobre a EDP e o Governo 

deveriam todos reforçar os pedidos de apoio e colaboração na resolução deste 
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problema, aos deputados das regiões e aos dirigentes partidários, aos governadores 

civis, ao Ministro da Economia e ao Primeiro Ministro”.- -------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, integrando-se no conjunto 

de Municípios que se sentem fortemente lesados no processo de atribuição das rendas 

pela EDP, deliberou, por unanimidade, solicitar, numa primeira fase, a todos os grupos 

parlamentares, representados na Assembleia da República, o maior empenhamento 

nesta matéria, no sentido de garantir ao Poder Local uma justa afectação e usufruto dos 

seus recursos. ========================================================    

141 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DA RUA - Acordo de Colaboração - 

Proposta - Aprovação ================================================= 

========== Oriundo da Junta de Freguesia da Rua, presente à reunião o ofício n.º 9, 

de 13 de Junho de 2003, registado nesta Câmara sob o n.º 4194, de 16 de Junho do 

corrente ano, acompanhado da ficha de candidatura do Acordo de Colaboração 

Financeira para a obra de “Pavimentação dos Caminhos Agrícolas “Cemitério / Prados 

C.” e “Vale Velho / Vide”, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica 

a fazer parte integrante, cuja estimativa orçamental é de 32.500,00 Euros (trinta e dois  

mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------

------ A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras 

Municipais, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA,  prestou a seguinte informação: - 

----- “Após obtenção do comprimento total de 1300,0 m para os caminhos agrícolas 

envolvidos temos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 1300,0 m x 4,0 m x 6,0€/m2 = 31.200 €, para valor total estimado do custo corrente 

da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 25 de Junho, último, existe um saldo 

disponível de €  125.021,04 (cento e vinte e cinco mil, vinte e um euros e quatro 

cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 

2.4.2, com o código 0401 e número de projecto 2003/15, com a dotação de € 66.271,04 

(sessenta e seis mil, duzentos e setenta e um euros e quatro cêntimos). ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura 

apresentada pela Junta de Freguesia da Rua, considerando o valor elegível de 

25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), concedendo uma comparticipação de 18.750,00 € 

(dezoito mil, setecentos e cinquenta euros), correspondentes a 75% dos respectivos 

encargos. Alerta-se a referida Junta de Freguesia para os procedimentos legais a 

observar, no âmbito do regime de realização de despesas públicas. =============== 

142 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO - Acordo de Colaboração 

- Pedido de Alteração de Protocolo - Proposta - Aprovação =================== 

========== Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 16 

de Junho, último , exarada a folhas 171, ponto 189, do livro de actas n.º 109, em que foi 

deliberado considerar como valor elegível € 20.767,00, para a conclusão do Centro – 

Sócio Cultural de Castelo cabendo-lhe uma comparticipação de € 15.575,25, 
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correspondente a 75% da obra, presente à reunião um ofício da referida Junta de 

freguesia, sem referencia, de 01 de Agosto de 2003 e registado nesta Câmara sob o n.º 

5466, de 5 do mesmo mês, com o seguinte teor: -----------------------------------------------------

------ “Vimos por este meio comunicar a V. Ex.a que o acordo do protocolo feito para as 

obras do centro social, no valor de 20.767 Euros, do qual 75 por centro irá ser suportado 

pela Câmara Municipal que é o valor de 15.575,25 Euros. Mas como há uma dívida com 

o Sr. Martinho, no valor de 6.069,59 Euros, e como é do conhecimento de V. Ex.a que 

se digne mandar alterar o protocolo para 26.000 Euros, do qual esta junta contribuirá 

com os respectivos 25 por cento”. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que a instalação eléctrica é uma componente essencial 

do projecto, imprescindível para o pleno funcionamento do referido equipamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, reconsiderar o valor elegível para 25.000,00 € 

(vinte e cinco mil euros), concedendo uma comparticipação de 18.750,00 € (dezoito mil, 

setecentos e cinquenta euros), correspondentes a 75% dos respectivos encargos. 

Alerta--se a referida Junta de Freguesia para os procedimentos legais a observar, no 

âmbito do regime de realização de despesas públicas. ========================= 

143 - 310/399/000 - JUNTA DE FREGUESIA DE CABAÇOS - Acordo de Colaboração 

- Proposta - Aprovação ================================================ 

========== Oriundo da Junta de Freguesia da Cabaços, presente à reunião a Ficha de 

Candidatura do Acordo de Colaboração Financeira, registada nesta Câmara sob o n.º 

5624, de 12 de Agosto do corrente mês, para a obra de “Pavimentação de caminho 
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agrícola – Ramal de Cabaços, Quintas das Forcadas e Cervalhosa”, que nesta acta se 

considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, cuja estimativa 

orçamental é de 25.000,00 Euros (vinte e cinco mil euros). ---------------------------------------- 

----- A propósito e relativamente a este assunto, o Chefe da Divisão de Obras Municipais, 

EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA,  prestou a seguinte informação: ----------------- 

----- “Tendo em atenção o valor dos vários orçamentos / consultas anexos, sou de 

opinião que o preço / custo total proposto na ficha de candidatura se encontra dentro dos 

limites praticados correntemente”.------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA,  segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 0303/080501 onde, em 18 de Agosto de 2003, existe um saldo 

disponível de €  58.478,11 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito euros e 

onze cêntimos), estando o mesmo previsto no Plano Plurianual de Investimentos, no 

Objectivo 2.4.2, com o código 0401 e número de projecto 2003/15, com a dotação de € 

13.478,11 (treze mil, quatrocentos e setenta e oito euros e onze cêntimos). ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura 

apresentada pela Junta de Freguesia de Cabaços, considerando o valor elegível de 

25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), concedendo uma comparticipação de 18.750,00 

(dezoito mil, setecentos e cinquenta euros), correspondentes a 75% dos respectivos 

encargos. Alerta-se a referida Junta de Freguesia para os procedimentos legais a 

observar, no âmbito do regime de realização de despesas públicas. =============== 
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03.02 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município 

“Loteamentos e Obras Particulares” 

144 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” =========== 

========== Oriundo dos munícipes abaixo referenciados, presentes à reunião os 

processos designados de "simples", com informação comum da Fiscalização Municipal: -

---- JOSÉ MACHADO DOS SANTOS,  para construção de uns arrumos agrícolas, com a 

área de 36m2, que pretende levar a efeito na Rua do Carril, localidade de S. Martinho e 

freguesia de Peva, a que se refere o Proçº. nº. 411.03; --------------------------------------------- 

----- MARIA ARLETE LOPES FERREIRA, para construção de arrumos agrícolas, com 

45m2, que pretende levar a efeito na localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a 

que se refere o Procº. nº. 413.03.-------------------------------------------------------------------------- 

------ Submetido o assunto à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação: ----------------------------------------------------------------------------

----- “ Não há qualquer inconveniente em que lhe  seja concedida  a respectiva licença". - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos e emitir as 

respectivas licenças.=================================================== 

145 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

condicionantes ====================================================== 

========== ARMANDO DE JESUS FERREIRA, para ocupação da via pública, com a 

área de 25m2, que pretende levar a efeito na Rua do Camborso, na localidade e 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proçº. nº.410.03; -------------------------------------------- 
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----- Submetido o assunto à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação: ----------------------------------------------------------------------------

----- “ Não há inconveniente em que lhe  seja concedida  a respectiva licença para 

ocupação da via pública por 30 dias, no entanto, o requerente não pode prejudicar a livre 

circulação do trânsito de peões". -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 

licenciamento nas condições previstas na informação da Fiscalização Municipal.======  

146 – 360/338/000 – OBRAS PARTICULARES – “Processos simples” com 

condicionantes – Proceder à audiência do interessado======================= 

========== JORGE GOMES XAVIER, para construção de arrumos, com 12 m2, que 

pretende levar a efeito na localidade da Barragem do Vilar, Freguesia de Vilar, a que se 

refere o Proçº. nº. 418.03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da  FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, a mesma 

prestou a seguinte informação:-----------------------------------------------------------------------------

----- “ Não  lhe deve ser concedida a respectiva licença, dado que, a construção 

realizada pelo requerente não respeita o afastamento necessário, relativamente à 

estrada municipal, tal como determina o artº. 8º., do PDM, ou seja, 10 metros". ------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a deliberação do ponto 131, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir liminarmente, o pedido de licenciamento.===================  

147 - 360/337/ 03.03 - OBRAS PARTICULARES – Pedido de informação prévia - 

Resposta à audiência================================================== 
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========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência escrita do interessado 

do Senhor LÚCIO DUARTE TRINTA, relativamente ao pedido de informação prévia para 

construção de um pavilhão destinado a exploração avícola, que pretende levar a efeito 

no lugar denominado Cabeça de um Santo, Freguesia de Alvite, presente à reunião o 

referido processo acompanhado da respectiva resposta à audiência, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos 

motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão.------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 64-

LS/DPOM/2003, datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer 

desfavorável à pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que o caminho referido na informação técnica, tem uma 

utilização diminuta e precária, e ainda, pelas condições do terreno, onde não se prevê, 

aumento da intensidade de utilização, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

pedido de viabilidade.=================================================== 

148 - 360/338/252.00 - OBRAS PARTICULARES – Projectos de especialidades - 

Construção de uma habitação ========================================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor ANTÓNIO FERNANDO 
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DA FONSECA AUGUSTO, um parecer do Instituto de Soldadura e Qualidade, sobre o 

projecto da rede de gás,  relativamente à construção de uma habitação, que pretende 

levar a efeito no lote nº. 14, do loteamento com o Alvará nº. 03/93, sito no lugar 

denominado "Penedo Gordo", na  localidade e Freguesia de Leomil, presente à reunião 

o pedido de isenção da apresentação do projecto  de gás. ---------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 43-

RJ/DPOM/2003, datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, informando que estão 

reunidas as condições para que a pretensão seja submetida a deliberação final. ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o requerente da 

apresentação do projecto de rede de gás e emitir a respectiva licença.============== 

149 - 360/338/10.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração ao projecto inicial de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência=== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência escrita do interessado 

do Senhor JOSÉ JOAQUIM, relativamente ao projecto de alteração de uma moradia 

unifamiliar, que está a levar a efeito no lote nº. 11 do loteamento com o alvará nº. 03/94, 

sito no Penedo Gordo, Freguesia de Leomil, presente à reunião o referido projecto 

acompanhado da respectiva resposta à audiência, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali 
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descritos, requer deferimento da pretensão.------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação, que nesta acta se 

considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, datada de 19 do 

corrente mês, dando conta que “Se a Exª. Câmara considerar que a diferença de 0,25m 

na altura do tecto do piso da cave relativamente ao terreno, não será suficiente para se 

considerar o piso da cave como “um piso” acima da cota do terreno, a pretensão poderá 

ser deferida”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que se trata de uma diferença mínima, resultante de um 

pequeno ajustamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura.========================================================== 

150 - 360/338/50.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um pavilhão destinado a criação de frangos- aviário ============ 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu solicitar ao Senhor JOÃO ALBERTO 

LOPES SOBRAL, os elementos em falta,  relativamente à construção de um pavilhão 

destinado a criação de frangos- aviário, que pretende levar a efeito no lugar denominado 

"Várzea" na localidade de Prados de Baixo, Freguesia de Rua, presente à reunião o 

respectivo processo acompanhado dos elementos em falta --------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GTL - GABINETE TÉCNICO LOCAL, o 

mesmo prestou a informação nº. 80/GTL/2003, datada de 14 do corrente mês, que nesta 
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acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo 

parecer favorável.--- ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. ============================== 

INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO =========================================== 

========== Quando eram 12H30, o Senhor Presidente da Câmara, interrompeu a 

reunião para o almoço, ao mesmo tempo que ficou acordado que a mesma se 

reiniciasse pelas 14H00.================================================= 

=================================================================== 

REABERTURA DA REUNIÃO  =========================================== 

========== Quando eram 14H30, pelo Senhor Presidente da Câmara, foi declarada 

reaberta a reunião.=====================================================   

=================================================================== 

151 - 360/338/177.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Ampliação de um estábulo ============================================= 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

28 de Julho, último, exarada a folhas 42, ponto  37, deste livro de actas, em que foi 

deliberado, sugerir  ao Senhor FAUSTINO PLÁCIDO DE ALMEIDA SOUSA, que mande 

juntar ao processo documentos que provem disponibilidade para proceder ao 

ajustamento da área de intervenção, compatibilizando-a com as pretensões da 

edificação,  relativamente à ampliação de um estábulo, sito no lugar denominado 
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"Relva", na localidade e Freguesia de Peravelha, presente à reunião os elementos em 

falta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação do seguinte teor:" 

Mantém-se, na integra, o apontado na informação nº. 49-LS/DPOM/2003, datada de 

25/7/2003". ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Considerando que se trata de uma ampliação e alteração de um 

estábulo e com ordenha já construídos e legalizados, e tendo em conta o novo conjunto 

de parcelas adquiridas pelo requerente, e considerando ainda, que está dotado de todas 

as infraestruturas essenciais ao uso a que se destina, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar  projecto de arquitectura, condicionando a emissão da respectiva 

licença à entrega de um documento de legitimidade, que consubstancie todas as áreas 

num único artigo. ======================================================    

152 - 360/338/307.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Alteração de uma moradia unifamiliar - Resposta à audiência================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

JORGE DE JESUS COSTA, em que decidiu proceder à audiência escrita do interessado 

do Senhor FERNANDO JESUS RODRIGUES, relativamente ao projecto de alteração de 

uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado "Carvalhal", 

na localidade de Vila Chã, Freguesia de Caria, presente à reunião o referido projecto 

acompanhado da respectiva resposta à audiência, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, solicitando a aprovação do 

projecto de arquitectura.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 42-

RJ/DPOM/2003, datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que se o 

requerente efectuar a entrega / correcção dos elementos referidos a pretensão poderá 

ser favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dado que não existem condições para a aprovação do projecto de 

arquitectura, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente, a 

entrega/correcção dos elementos referidos na informação técnica.=================   

153 - 360/338/378.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura ======= 

=========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

18 do corrente mês, exarada a folhas 115, ponto 114, deste livro de actas, em que foi 

deliberado solicitar à Senhora AMÉLIA DE JESUS CORREIA, relativamente à 

reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito na 

Rua Direita, localidade de Arcozelo do Cabo, freguesia de Arcozelos, o documento de 

legitimidade, um estudo do enquadramento da envolvente, bem como, a ficha de 

elementos estatísticos devidamente preenchida e assinada, novamente pressente à 

reunião o referido processo acompanhado dos elementos solicitados.-------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 
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ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 98-SV/2003, 

datada de 25 do corrente mês, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer desfavorável. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dada a insuficiência dos elementos entregues, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, solicitar à requerente, o estudo de enquadramento urbanístico na 

envolvente urbana, em termos de alçados de modo a que seja verificado qual é o 

enquadramento da construção pretendida, em relação à construções vizinhas, (do 

estudo a apresentar devem ser representadas as construções vizinhas, e não apenas os 

arranques das construções imediatamente contíguas).========================== 

154 - 360/338/430.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura - 

Construção de um armazém============================================ 

========== Oriundo da Firma TERRASROGER - Terraplanagem, Lda., com Sede na 

localidade de Guilheiro, Município de Trancoso, presente à reunião um projecto de 

construção  de armazém, que pretende levar a efeito no Lote 37 do Parque Industrial de 

Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 62-

LS/DPOM/2003, datada de 13 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. -- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

arquitectura.========================================================== 
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155 - 360/338/435.03 - OBRAS PARTICULARES – Projecto de arquitectura – 

Substituição de caixilharia e cobertura - Resposta à audiência  ================ 

========== No seguimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, em que 

decidiu proceder à audiência escrita do interessado do Senhor ULISSES DE JESUS 

DIAS, relativamente ao pedido de substituição de caixilharia e cobertura da casa de 

habitação, sita na localidade de Granja dos Oleiros, Freguesia de Rua, presente à 

reunião o referido processo acompanhada da respectiva resposta à  audiência, que 

nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante,  em 

que, pelos motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão.----------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação do GTL – GABINETE TÉCNICO LOCAL, o 

mesmo  prestou a seguinte informação:------------------------------------------------------------------

----- “ O gabinete mantém a informação nº. 79/GTL/2003”, datada de 25 do corrente mês, 

apontando, assim, para o indeferimento da pretensão.---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Dadas as características e dimensão das obras de conservação 

pretendidas, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão, e emitir a 

respectiva licença de construção, devendo o requerente solicitar ao GTL – Gabinete 

Técnico Local, esclarecimentos sobre o tipo de materiais a utilizar na intervenção 

pretendida.=========================================================== 

156 - 360/344/514.01 - OBRAS PARTICULARES - Certidões de Propriedade 

horizontal =========================================================== 

========== Oriundo da Firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DE ALMEIDA E FILHO, 
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com Sede no Bairro Nossa Senhora da Consolação, na localidade de Ferrreirim, 

Município de Sernancelhe, presente à reunião um pedido de constituição de propriedade 

horizontal, relativamente à construção de um edifício destinado a habitação colectiva,  

sito no lugar denominado "Sarzeda", nesta Vila. ----------------------------------------------------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 40-

OS/DPOM/2003, datada de 18 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável.--- 

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta a informação favorável atrás referida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições 

previstas no artº. 1421º. do Código Civil e, consequentemente, emitir a respectiva 

certidão em conformidade.=============================================== 

157 - 360/347/07.03 - LOTEAMENTOS URBANOS - Pedido de destaque de parcela = 

========== Oriundo do Senhor JOAQUIM FERNADES DE ALMEIDA, residente na 

localidade de Toitam, Freguesia de Arcozelos, presente à reunião um pedido de 

destaque de parcela com a área de 1 121.00m2 de um prédio rústico com a área total de 

3 362.00m2, sito no lugar denominado "Fundo do Povo" ou "Souto do Conde", na 

referida localidade de Toitam.------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 63-

LS/DPOM/2003, datada de 14 do corrente mês, que nesta acta se considera 
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integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer favorável. -   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas nas alíneas a) e b), do nº. 4, do Decreto-Lei nº. 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 177/01, de 04 de Junho, pelo 

que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. =================== 

158 - 360/347/03.89 - LOTEAMENTOS URBANOS - Alteração ao projecto aprovado= 

========== Oriundo do Senhor MANUEL GOMES DE MATOS, residente em Moimenta 

da Beira, presente à reunião um pedido de alteração ao loteamento urbano com o alvará 

nº. 3/89, sito no lugar designado por "Campo", Freguesia de Moimenta da Beira.----------- 

----- Submetido o assunto à apreciação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO MUNICÍPIO, a mesma prestou a informação nº. 57-

LS/DPOM/2003, datada de 06 do corrente mês, que nesta acta se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, emitindo parecer 

desfavorável.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO:  Tendo em conta a informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, demonstrar disponibilidade para aprovar a alteração proposta, se o 

requerente criar condições para a constituição de 6 (seis) lugares de estacionamento, e 

simultaneamente, pagar em dinheiro a compensação pelos espaços de cedência 

regulamentares, “referidos na informação técnica”, de acordo com a Tabela de Taxas e  

Licenças em vigor.===================================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
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Educação, Cultura e Desporto 

 

159 – 720/732/000 – CÂMARA MUNICIPAL  DE TAROUCA – Protocolo do Julgado 

de Paz de Tarouca/Posto de Atendimento de Moimenta da Beira =============== 

========== Oriundo da Câmara Municipal em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

2334/03, datado de 14 do corrente mês, acompanhado da minuta do Protocolo proposto 

pelo Ministério da Justiça, referente à criação do Julgado de Paz de Tarouca e Postos 

de Atendimento que funcionarão nos Edifícios das Câmara Municipais de Lamego, 

Resende, Armamar, Moimenta da Beira, Castro Daire e Vila Nova de Paiva, que nesta 

acta se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer parte integrante, 

solicitando, pelos motivos ali expostos, a aprovação do mesmo e a indicação do dia da 

semana e horário de funcionamento do Posto de Atendimento.----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo, 

autorizando o Presidente da Câmara, a assiná-lo e a estabelecer as melhores condições 

para o implementar, propondo como dia de atendimento, as terças-feiras, das 9H00 às 

12H30 e das 14H00 às 17H30.============================================ 

160 – 710/713/300 – COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE ALVITE – Festa 

em Honra de Nossa Senhora das Queimas – Corrida de Cavalos – Pedido de 

subsídio ============================================================ 

========== Oriundo da Comissão Fabriqueira em epígrafe, presente à reunião um 

ofício sem número e datado de 21 de Julho, último, informando que no âmbito da Festa 

em Honra de Nossa Senhora das Queimas, realizaram a tradicional “Corrida de 
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Cavalos”, pelo que solicita uma contribuição financeira por parte desta Câmara 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 04/04.07.01, onde, em 20 de Agosto, último, existe um saldo 

disponível de € 11.279,24 (onze mil, duzentos e setenta e nove euros, e vinte e quatro 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação em 

epígrafe, um subsídio no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado à 

corrida de cavalos.===================================================== 

161 – 710/731/003 – JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL – Autonomia, 

Administração e Gestão de Estabelecimentos de Ensino – Extinção do 

Agrupamento de Escolas “O PIONEIRO” ================================== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

160/03, datado de 09 de Julho, último, que nesta acta se considera integralmente 

transcrita e dela fica a fazer parte integrante, acompanhado de fotocópias de diversos 

documentos,  solicitando, pelos motivos ali expostos, a continuidade e manutenção do 

Agrupamento   de   Escolas   “O PIONEIRO”,   no   Concelho   de     Moimenta   da     

Beira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à Junta de 

Freguesia de Leomil, de todas as deliberações tomadas pela Câmara Municipal, sobre 
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este assunto.========================================================= 

162 – 720/999/000 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES – Voto de Solidariedade para com as populações atingidas pela recente 

onda de incêndios ==================================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião a Circular n.º 

84/2003, datada de 12 do corrente mês, acompanhada de um Voto de Solidariedade 

para com as populações atingidas pela recente onda de incêndios, que nesta acta se 

consideram integralmente transcritas e dela ficam a fazer parte integrante.------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual este encargo tem cabimento na rubrica orçamental 

orgânico-económica 01.02/04.03.01, onde, em 26 de Agosto, último, existe um saldo 

disponível de € 9.000,00 (nove mil, euros).-------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento, do voto de solidariedade apresentado 

pela Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, para com as 

populações, atingidas pela recente onda de incêndios, associando-se, a este sentimento 

de solidariedade Nacional.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta sequência, e expressando uma solidariedade activa, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir uma ajuda financeira de € 1.000,00 (mil euros), através do 

Governo Civil de Lisboa, a depositar na Caixa Geral de Depósitos na conta n.º 

0396218333630, para que seja canalizada, para o apoio às vítimas desta 

calamidade.========================================================== 
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163 – 720/719/000 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA – Programa Comemorativo do 75.º 

Aniversário desta Associação  ========================================== 

========== Oriundo da Associação em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

53/2003, datado de 16 de Julho, último, informando acerca do esboço do Programa 

Comemorativo do 75.º Aniversário daquela Associação, que teve o seu início em 29 de 

Dezembro, do ano transacto, e tem o seu término em 28 de Dezembro, próximo, pelo 

que solicita apoio por parte desta Câmara Municipal.------------------------------------------------ 

----- Solicita ainda a atribuição de uma nova ambulância, da qual usufruirão todos os  

munícipes deste Concelho.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta informação da Secção de Contabilidade, da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, segundo a qual, em 25 de Julho, último,  os encargos com a realização 

no presente projecto não se encontra previsto nas Grandes Opções do Plano e nas 

Actividades mais relevantes da Autarquia para o ano de 2003.------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se activamente às 

comemorações dos 75 anos desta Associação, manifestando disponibilidade, para 

comparticipar uma nova ambulância, devendo para o efeito, serem criadas as 

respectivas condições orçamentais. ======================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 
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desta reunião, nos termos do n.º s 1, 2 e 4, do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, MARIA FELISBELA ALMEIDA DE AGUIAR BONDOSO, sendo seguidamente 

distribuída, por fotocópia, a todos os  membros da Câmara.--------------------------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

16H20 ============================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 


